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Ett utskick från Åmåls kommun

Näringslivsfrukost  
fredagen den 27 januari  
– Polisens verksamhet  
i Åmål
Varmt välkommen till årets första nä-
ringslivsfrukost fredagen den 27 januari, 
kl 07.27, Åmåls Stadshotell. Kommissarie 
Peter Torstensson informerar om Polisens 
verksamhet i Åmål, trygghetsfrågor och 
ger tips och råd för förebyggande av brott. 
Anmälan till Marianne senast dagen före. 

Enkät om företagsklimatet 
ute hos företagen
Svenskt Näringslivs enkät om det lokala 
företagsklimatet har nu skickats ut till 71 
000 företag och 13 000 politiker i landets 
alla kommuner. I enkäten ställs frågor om 
en rad faktorer som påverkar hur det är 
att driva företag, till exempel den kom-
munala servicen, attityder till företagande 
och kompetensförsörjning. För att vi ska få 
ett så bra underlag som möjligt i arbetet 
med att förbättra företagens villkor och 
förutsättningar ser vi gärna att ni som fått 
enkäten besvarar den.

Åmålsmässan 24-26 mars 
2017
Åmålsmässan kommer tillbaka! Åmåls 
Tennisklubb arrangerar Åmålsmässan den 
24-26 mars i Tennishallen. Mässan hälsar 
företag och föreningar välkomna som 

utställare. Inbjudan med anmälningsblan-
kett bifogas. För mer information kontakta 
tennisklubbens kansli 0532-159 49, info@
amalstk.se. 

FÅC – För Åmål i Centrum
FÅC är en medlemsbaserad samverkans-
form där näringsliv och företag (oavsett 
bransch), föreningar och privatpersoner 
kan vara medlemmar. Tillsammans arbetar 
vi för att både kommuninvånare och besö-
kare ska få tillgång till aktiviteter och eve-
nemang som gör att man trivs i Åmål. Ditt 
medlemskap gör att vi kan lämna ekono-
miskt stöd till aktiviteter och evenemang 
som äger rum i kommunen. Ju fler som är 
medlemmar desto fler arrangemang kan vi 
stötta. Medlemsintäkter tillsammans med 
kommunens insats under 2016 gjorde det 
möjligt för FÅC att bidra med 282 000 kr 
till 22 olika evenemang och aktiviteter i vår 
kommun. Vill du veta mer hur kan bidra? 
Kontakta Marianne!

Åmål firar 375 år 2018
Åmål fick sina stadsprivilegier den 1 april 
1643. Jubileumsåret 2018 ska firas från 
den 1 januari till den 31 december. Vi 
inleder med förfest, fortsätter med fest 
avslutar med efterfest. En arbetsgrupp job-
bar aktivt med att fylla jubileumsåret med 
trevliga, roliga, händelsefulla aktiviteter 
och evenemang. Passa på att vara med och 
fira! Vi uppmanar alla att hitta en anled-
ning till att vara med under jubileumsåret. 
Ni som företag/företagare kanske själva 

har något ni vill fira, får celebert besök 
eller vill göra en kul aktivitet kopplat till 
jubiléet. Allt som sker under 2018 sam-
manställs i en almanacka som delas ut till 
alla hushåll i Åmåls kommun i slutet av 
detta år. Deadline för att komma med i 
almanackan är under oktober månad. Vill 
du veta mer, ring Ulrika Abrahamsson. 


